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Srra No: 02851
Konu: Teklif Mektubu

igin Adr: AMELIYATHANE - MALZEME ALIMI
Fig Kodu

:

:

Fiyalar KDV Harig olarak verilmelidir. Malzemelerin Markasr veya 6zelli[i mutlaka belirtilnielidir.
UBB sorgulamasrna g6re en dtigtik 3 teklif baz ahnacaktrr. SGK Odenir/Odenmez teklifte belirtilecektir'
SUT kodu belirtilmeyen teklifler deferlendirme drgr brrakrlacaktrr. Pakete dahil olup olmadr[r teklifte belirtilecektir.
SUT fiyatrnr agan teklifler de[erlendirme dtgr brrakrlacaktrr. 0demeler muayene kabul sonrast l-3 Ay arasrndadrr.
hak talebinde
SGK Tarafindan UBB'den kalnaklanan kesintiler durumunda yiikleniciye 6deme yaprlmayacak ve ytiklenici higbir
bulunmayacaktrr.
Teklif veren istekliler yukarrdaki tiim maddeleri Eartsrz kabul etmig sayrlacaktrr.

Son Teklif

Tarihi;

22.08.2017
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Tanrmlaytct Firma ve
UBB

ADET
Genel

Toplam(KDV
Haric):

*Tanrmlayrcr firma bilgisi olmah ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin qrktrsr teklif ile birlikte verilmelidir.
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DiSPOSABLE ELEKTRoKoTER KALEMi
TEKN|K $ARTNAMESi

1-Elektrokoter kaleminin kablosu en a24.6 m (15 ft) olmalrdrr.
2-Cihaza girig krsmr U9 pinli fi9 geklinde olmahdrr.
3-Kesme ve KoagUlasyon igin ayn iki dUgmesi bulunmahdrr.
4-Kesme ve Koag0lasyon diigmeleri farkll renklerde olmahdrr.

S-Kalemin ucunda brgak eleKrodu bulunmahdrr, istendiginde bu elektrod grkartrhp
yerine standart bagka bir elektrod takllabilmelidir.
6-Kalem steril pakette olmahdrr.
7-Steril sahada kullanrlabilecek izoleli plastik kutusu olmahdrr.
8-Koter kalemi steril sahadaki diger aksesuarlardan ayrrt edilebilmek igin mavi renkte
olmahdrr.

9-Koter kalemi hastanede mevcut elektrokoter cihazrna herhangi bir adaptdr

takrlmadan kullanrlabilinmelidir.
1

0- Latex igermemelidir.

1

1- CE 0086 garanti sertifikasrna sahip olmalldrr.

12- Verilecek koter kalemlerinin A.B. Dah'ndaki mevcut koterlerle gah9mr9, test
edilmig ve onaylanmrg olmahdrr.
1

3-Urtin numune ile degerlendirilecektir.
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